
 

 
 

 الجملة یتعلق بدراسة وظیفة الكلمة في و :ــالنح
 الصرف : یتعلق بدراسة بنیة الكلمة و شكلھا,أى یدرس ھیئة الكلمة بغض النظر عن وظیفتھا فى الجملة . 

                                   *************************************  
 االشتقاق : ھو أخذ كلمة من لفظ آخر مع التناسب بینھما فى المعنى و االختالف فى اللفظ .

 
     مثال : ( علم ) یشتق منھا عدة كلمات < عالم – معلوم – معلم  - علیم – عالم  ..........ألخ > 

ھذه الكلمات المشتقة تناسب اللفظ األصلى فى المعنى و تختلف معھ فى اللفظ . -               
 

 و المشتقات ھى :- ۱-   اسم الفاعل .      ۲- صیغة المبالغة .           ۳- اسم المفعول .
التفضیل . اسم  -٦اسم اآللة .           -٥اسما الزمان والمكان .    -٤                          

                                   ***********************************  
 
 

 ھو اسم مشتق من الحدث ویدل على الفعل كما یدل على الفاعل .  -اسم الفاعل : 
 ۰الفاعل وھو بالشكر قام من على تدل) شاكر(كلمة                 

 
 ++ طریقة صوغ اسم الفاعل : یصاغ اسم الفاعل من++ 

 ( ۱ ) من الفعل الثالثى : -
فاعل ←← .    فعل   یصاغ على وزن فاعل  ) *۱ (          

تب    اك  ←كتب   فاھم               ←  مثال  : فھم        
ناظر  ←نظر    عالم             ← علم                   

 
 ),ساّر ) نضیف لھ الف ( راّد , راّج , حاّق , سّر الحظ  : الفعل  الثنائي المضعف ( رّد , رّج , حّق     
 مارّ   ←مّر             شاقّ  ←شقّ                    عادٌ ← عٌد            شابّ  ←شبّ مثال :       

 ضارّ   ←ضرّ         جادّ  ←فاّر                    جدّ   ←ضال           فّر ←ضّل               
 

   أمر ) صیغ اسم الفاعل منھ على وزن فاعل   -أخذ  –إذا كان الفعل الثالثي مبدوءاً بھمزة ( أكل الحظ :     
 آمر) -آخذ  –جعل الھمزة ممدودة فیصیر (آكل  مع
 ل  فآ ← فلأ                 آمن  ←أمن          آمل    ←مثال : أمل   

 آثم  ←آسف           أثم ←أسف          
                            

* إذا كان الفعل أجوف  ( وسطھ حرف علة ) قــُلبت ألفھ ھمزة .) ۲(        
شائع   ←  قائل                  شاع  ←  مثال : قال        

سائد ←   غائب              ساد  ←   غاب                
 

             * إذا كان الفعل ناقص ( آخره حرف علة ) قــُلبت ألفھ یاء . ) ۳(      
                يداع←  دعا                يسام←  سما ي        قاض←  قضى          يساع←  مثال : سعى     
 ناوى ←نوى       ثاوى ←  ثوى          قاوي ← قوى              آوي  ←الحظ : أوى   
             ))۱ (( 



 

(أى لیس مقترنا بأل ولیس بعده مضاف  : اسم الفاعل المأخوذ من الفعل المعتل اآلخر إذا نــُـون مالحظة
                                التى  الرفع و الجر و یـُـعوض عنھا بتنوین.حفإنھ تـُحذف یاؤه فى :←   إلیھ)

                  
 ساعٍ◌ٍ  ←سعى        ◌ٍ رامٍ ←  ٍ◌         رمى  داعٍ ←             دعا قاٍض   ←:   قضى  مثال     

 ناوٍ  ←نوى       ثاٍو ←  ثوى           قاوٍ  ← قوى                  آوٍ   ←أوى 
           وفي حالة الحذف یصیر الوزن ( فاعٍ )    
 ھذا راٍم  ماھٌر  .  -             سلمت على قاٍض عادٍل .     -مثال  :   

    ← و تبقى الیاء فى حالة النصب .
رأیت ساعیاً نشیطاً .  -مثال :                

أما إذا لم ینون فال تحذف یاؤه .‘ و ذلك كلھ إذا كان اسم الفاعل منوناً ←      
جاء قاضي الحق . – العادل .   ياء القاضج -مثال :              

 
 ( ۲ ) من الفعل غیر الثالثى :- 

یـُـصاغ اسم الفاعل من الفعل غیر الثالثى كاآلتى :          
نأتى بمضارعھ المبنى للمعلوم . –أ          

نقلب حرف المضارعة میماً مضمومة . –ب          
نكسر ما قبل اآلخر . –ج          

  
مــُنطِلق .←  ینطلق   ←  انطلق    -مثال :        

مـُتعلم . ←    یتعلم    ←  تعلم                      
مـُستِعد .←   یستعد  ←  استعد                    
 . ُمـكتسب    ← یكتسب ← اكتسب                

                                        ******************************  
 ((ھام)) -الحاالت الشاذة :
 منضم .  -منشق , انضم  –, انشق مختل  –محتل ,  اختل  –,  احتل   ممتد –امتد    : االفعال على وزن

 .منھار  –, انھار منحاز –مجتاز , انحاز  –محتار , اجتاز  –, احتار  رمختا –اختار   : وكذلك            
 نفس  وزنھا  فانھا  ال یأتى منھا اسم الفاعل كما فى القاعدةوغیرھا من االفعال التى على 

 . (( نفتح ما قبل االخر ))تكون لھا قاعدة شاذة  )) بل نكسر ما قبل اآلخر(( 
 

                                        ******************************* 
 ((ھام)) -سؤال االمتحان :

وبالتالى فھى لیست لھا اعراب محدد  یعرب حسب موقعھ فى الجملة ) ( وكل المشتقاتاسم الفاعل -۱
 وبالتالى فلن یسأل عنھا فى سؤال االعراب .

 
 ال یجوز تكرار نفس الكلمة المستخرجة فى استخراج آخر .  –۲
 

 أو  ) - -ا  -یسأل عن اسم الفاعل فى (االستخراج) ولالجابھ عنھا نبحث عن كلمة على وزن ( فاعل )( -۳
عالمة التثنیة ) مع مراعاة حذف ( ال  / ة /  -ــَ  - -(مـُــ  كسوركلمة أولھا میم مضمومة وقبل آخرھا م

 / الضمائر / الف التنوین ) قبل البحث عن الكلمة . والجمع
وعند اجابة ھذا السؤال البد ان  ) وضعھ فى جملة . یجتھد / انطلق / اكتب ھات اسم الفاعل من كلمة ( -٤

فنعاملھ كلمة فى الفعل الماضى ثم نحدد اذا كان ثالثیا فنعاملھ بالطریقة االولى واذا كان غیر ثالثى تكون ال
 )) ۲((                                                                                           بالطریقة الثانیة .



 

 (اسم انسان) +( اسم الفاعل ) + باقى الجملة .      ←  ←          ولكى نضعھا فى جملة  
 محمد  مجتھد   فى العمل .          ←مجتھد← )مثال :  یجتھد( الطریقة الثانیة 
 بین االوالد . منطلق أحمد           ←منطلق← انطلق( الطریقة الثانیة )

 على كاتب الدرس .  ←كاتب← )( الطریقة األولى   اكتب 
 

 الفعل من اسم الفعل( سائل ) واالجابة تكون واحد من الفعلین(سأل / سال)ویفھم من سیاق الكالم.ھات  -٥
 على االرض .  مشتقة من الفعل (سال) سائلمثال : الماء 

 مشتقة من الفعل (سأل) التالمیذ .       سائلالمعلم        
 وكذلك االسم ( جائر)  مشتقة من ( جأر أو جار)    

 (زائر ) مشتقة من ( زأر أو زار )                   
 ( ثائر ) مشتقة من ( ثأر أو ثار )                   

 ********************************** 
  مالحظات ھامة جدا

 الن المشتقات كلھا أسماء . نبتعد تماما عن االفعالعند االستخراج من القطعة  -۱ 
 
 یجب أن تفرق جیدا بین اسم الفاعل من الفعل الثالثى الذى یكون على وزن ( فاعل)  -۲ 

 وبین الفعل الثالثى المزید بحرف والذى یكون على وزن (فاعل ) أیضا                           
  ل على من قام بالفعل والفرق بینھما یكون فى المعنى  فاألولى تد   

 والثانیة تدل على الحدث ذاتھ                                          
 مثال :  قبض الشرطى على القاتل .......... (قاتل) تدل على من قام بالقتل     

 قاتل الجیش االعداء.................. (قاتل) تدل على الحدث الذى وقع وھو القتل .               
   
 تلحق تاء التأنیث اسم الفاعل إذا دل على مؤنث  -۳ 

فاھمة .  -مجتھدة   -عالمة   -مثال :                            
 
كما تلحقھ عالمة التثنیة والجمع  -٤   

فاھمات .  –شاكرون .. فاھمتان  –شاكران  -مثال :                           
 
‘سب موقعھ فى الجملة اسم الفاعل  ( وكل المشتقات ) یعرب ح -٥   

وإن ثـُـنى أُعرب  إعراب المثنى , وإن جمع أعرب إعراب الجمع .                             
                                   *************************************               

 
                                          

  مما یأتي :: صغ اسم الفاعل ۱س
 انتھى                    –اعتاد  –أنجز  –كرم  –أحدث –حمد  –بایع  –حفظ  –شكر  –فات  –(فاز      

 یعلم ) . -تعلم  –تبارى  –تعامل  –ارتوى  –استعاد  -أنار –یزید  –یسيء  –        
 
 : استبدل بكل فعل (بین القوسین) اسم فاعل ثم أعربھ في موضعھ :۲س 

 (یدیر) المتجر رجل یقظ (یشرف) على كل أعمالھ . -۱     
 االقتصادي (یبحث) في دقة و(یعد) تقاریره عن المشروع . -۲     
 رأیت رجال المال (یساھمون) في المشروعات اإلنتاجیة . -۳     
 )) ۳((                   إن الدولة (ترید) من أبنائھا أن یؤثروا النفع العام على منافعھم الخاصة . -٤     



 

 إعرابھ . ة: ضع اسم فاعل مكان النقط في كل مما یأتي و اذكر عالم۳س
 ..................................على الخیر كفاعلھ . -۱     
 كان قدماء المصریین ..................... في فن العمارة . -۲     
 ى عالج المرضى .............................. یشرفن عل -۳     
  .............................. الذنوب إال اإلشراك بھ . هللا -٤     

 
 : : استخرج اسم الفاعل مما یأتي ثم أعربھ٤س

 ال تكن مخلف الوعد محتقر أخیك. -۲  هللا غافر الذنب وقابل التوب.  -۱ 
 ."مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكیر.." (ص))الرسولقال ( -۳ 
 
 
 

 )رادَ  –مرید  –اسم الفاعل من رد َ (مرد  -۱
 

 )فخور –فاخر  –اسم الفاعل من افتخر ( مفتخر  -۲
  

  مالفرق بین كلمة (سائل) االولي و(سائل) الثانیة) جاء سائل الي الشیخ فجاء جوابھ كالماء السائل( -۳
 

  افسحت اللغة العربیة المجال للغات االخري -٤
 

 ضع اسم الفاعل من (افسحت) واضبطھ واعد كتابة الجملة صحیحة-٥
 

 ( اسم فاعل )   ..... على الحق شیطان أخرس   ........ -٦
 

 آمن ) –اسم الفاعل من أمن .....              (مؤمن    -۷
 

 عالیا) –عالى –فى األرض   (عال  إن فرعون ل ..... -۸
 

 عالیا) –عالى –فى األرض   (عال  إنھ كان ..... -۹
 

 .ھات من الفعل اسًما للفاعل  )قال( -۱۰
 

 الفعل " یرتاد " ضعھ في جملتین بحیث یكون في األولى اسم فاعل وفي الثانیة اسم مفعول  -۱۱
 

 اسم الفاعل فیما تحتھ خط .أما لھذا البالء من دافع؟ میز  -۲دافع عن حقك وحق كل مظلوم.   -۱۲
 

 استمع التلمیذ إلى المعلم فھو.......جید.    ( اسم فاعل من" استمع" )  -۱۳
 

  اسم الفاعل منھ..............أكمل: الفعل" انطلق"      -۱٤
 ألیس السالم رمزاً للمحبة والوئام؟ ( أجب باإلثبات )   -۱٥
 م. ل.م )  –ل.م.م  –نكشف عن معنى كلمة" اإللمام" في مادة ( ا.ل.م  -۱٦
 )) ٤((                                            )ھما معا –سأل  –الفعل ھو (سال  السائلشربت الماء  -۱۷



 

 
 
 

 .صیغة المبالغة :ھى اسم تفید الكثرة والمبالغة , وتدل على ذات وقع منھا الفعل بكثرة 
  -فالفرق بینھا وبین اسم الفاعل أن : -                   

 اسم الفاعل یدل على الفعل ومن قام بھ .←                  
 أما صیغة المبالغة فتدل على الفعل ومن قام بھ , كما تدل على كثرة القیام بالفعل . ←                  

 نقول: إبراھیم صائم قائم. مثال:ـ*      
 حدث (الصوم , القیام )ویدل على من قام بالفعل .فإن اسم الفاعل ( صائم, قائم) یدل على           

  إبراھیم صـّوام قـّوام   أما إذا قلنا:ـ*      
 .من قام بالفعل وكثرة حدوث ھذا الفعل  دل علىتفإن استعمال صیغة المبالغة( صّوام, قّوام)       

 
  -المبالغة :* طریقة صوغ صیغة 

  -ولھ خمسة أوزان مشھورة وھى : الفعل الثالثى المتعدىتصاغ صیغ المبالغة من            
 
اد    -خبـــ�از      -نصـــ�ار       -فعــ�ال ) ..........عال�م   ← فعل ←  ( ) فعــَّال  ۱(   ال . -حمــــ�  قو�

 مثال :  إن هللا غفــ�ار  للذنوب .                   
 
 .مفراحٍ   - ِمھذار  -ِمخواف      -ِمقوال      -ِمفعال ) .......... ِمفضال  ← فعل  ← ( ) ِمفعال  ۲(  

 مثال  : إن المؤمن مقوال للحق .                  
 
 .أكول  –حسود  -عطوف       -شكور     -فَـــَعول ) .......... غفور    ← فعل ← ( ) فعول  ۳(  

 مثال : الكذوب یكره الناس .   
 

 . قدیر  –خبیر    -بصیر     -علیم        -فعیل ) .............. سمیع    ← فعل ← ( ) فعیل  ٤(    
        . ضعیف  –كبیر  –صغیر   -شقي ّ   -نقّي   –قوّي   -غبّي  –ذكّي ............. الحظ :                   
 مثال : إن هللا سمیع  بصیر .                    

 
 .قلق ِ -مرح ِ –فِرح  – شـَـِره  -یــَقــِظ    -  فـَطـِن -.......... حـَِذر  فـَعـِل )←  فعل  ← ( ) فـَـعــِل  ٥(    

        .جشع  -لبق  –أشر  –عسر  –تعس  –ورع  –نھم                                                       
 ............................. فـــذ ّ :الحظ  

 مثال : العالم حـَِذر فى تعاملھ مع الشدائد .                     
 

                            ************************************ 
 -: الفعل الرباعىوقد تأتى صیغ المبالغة من  *           

 -مثال :               
 على وزن ( مفعال )  من الفعل ( أعطى ) .← معطاء  -      
 على وزن  ( مفعال ) من الفعل ( أقدم ) .← مقدام  -      
 على وزن ( مفعال ) من الفعل (أعان ) .← معوان  -      
 على وزن ( فعیل )   من  الفعل  ( بشـَّر).← بشیر  -      

      نذیر  –متالف  –مضیاع  –محجام  –مغوار : ومثلھم. 
                                                                                                                 ))٥ (( 



 

 -: الفعل الالزم* وقد تأتى من      
  -مثال :         
                           على وزن ( فعـّال )  من الفعل ( مشى )  وھو فعل الزم . ← ( مشـّاء )  -

                        ************************************** 
 ، منھا : سماعیةللمبالغة صیغ أخرى 

              . [ فاروق ] فَاُعول : كــ    .  [ ُكبَّار ] فُعَّال : كــ 
             . [ ُھَمَزة ـ لَُمَزة ] فُعَلة : كــ . [ قُدُّوس ] فُعُّول : كــ 

                        ************************************** 
  -مالحظات : 

 شكورة )  –سمیعة  -مفضالة   –صیغ المبالغة تلحقھا ( تاء ) التأنیث : ( حمـّادة  – ۱   
 غفورات ) ‘ غفورتان    -َحِذ رون  ‘ صیغ المبالغة  تثنى وتجمع : ( َحِذ ران  – ۲   
 تعرب صیغ المبالغة حیب موقعھا فى الجملة .  -۳   
                   ****************************************** 

 ((ھام)) -سؤال االمتحان :
 

وبالتالى فھى لیست لھا اعراب محدد  فى الجملة احسب موقعھعرب ت ( وكل المشتقات )صیغة المبالغة  -۱
 وبالتالى فلن یسأل عنھا فى سؤال االعراب .

 
 یسأل عن صیغة المبالغة فى (االستخراج) ولالجابھ عنھا نبحث عن كلمة على وزن  -۲

 ) فـَـعــِل  ٥) فعیل  (  ٤) فعول (  ۳) ِمفعال (  ۲(  ) فعــَّال ۱(      
 / الضمائر / الف التنوین ) قبل البحث عن الكلمة . عالمة التثنیة والجمعمع مراعاة حذف ( ال  / ة /  
 

 ) وضعھا فى جملة . وعند اجابة ھذا السؤال  یلعبون /ھات صیغة المبالغة من كلمة (اكتب  -۳
 خمسة أوزان ) ثم نضعھا   البد ان تكون الكلمة فى الفعل الماضى ثم نأتى بصیغة مبالغة (أى وزن من ال    
 فى جملة               

 (اسم انسان) +( صیغة المبالغة) + باقى الجملة .      ←  ←...........ولكى نضعھا فى جملة 
  على كتوب الدرس .  ←كتوب ← كتب  ← مثال :  اكتب   

 خالد لعیب فى كل االوقات .            ←لعیب ←لعب ←یلعبون                   
 
 
 
  عین صیغ المبالغة فیما یأتي:    -أ 
 هللا غفوٌر ذنب التائب .  - ۲                                                 هللا عالُم الغیب . - ۱
  أخي مقواٌل الصدق .  -٤                                            البار وصوٌل أقاربھ . - ۳
 محمد حمیٌد الفعال . - ٦                                          القوال الحق شجاع .   - ٥
  جاء الحمید سلوكھ . - ۸                                       المؤمن حّمـاٌل المكروه .  - ۷
 الكریم منحار ماشیتھ لضیوفھ. - ۹
 

 ل إلى صیغة مبالغة موضحا عملھا :حول اسم الفاع  -ب 
 إن الفن جاعل للحیاة معنى .  - ۱
 أنت الجاذب قلوبنا بفنك . - ۲

                                                                                                                 ))٦ (( 



 

 علیھ, واذكر وزن كل صیغة:ـاستخرج  صیغ المبالغة, واذكر ما تدل  -ــ ج
 العـّداء الواسعة خطواتھ یفوز بالسباق. .۱
 من عالمات المنافق أنھ مخوان لألمانة, مخالف للوعد. .۲
 البحر ھـّدار موجھ. .۳
 عاجز الرأي مضیاع لفرصتھ. .٤
 السفینة یقظ ربانھا. .٥
     وھو السمیع البصیر) شيءقال تعالى: ( لیس كمثلھ  .٦
ـناع العلیم بأسرار  .۷  صنعتھخیر الصُّ
 قـئــول وأحالم الرجال عـوازب            صئول وأفواه المنایا فواغـر .۸
 ولست بمفراحٍ إذا الدھر سرنى              وال جازعٍ من صرفھ المتحول .۹
 قال تعالى:( وال تطع كل حالّف مھین *ھّماز مّشاٍء بنمیم *منّـاع للخیر معتد أثیم) .۱۰
  ال یحفظ المھذار كرامتھ .۱۱
 ھذا رجل مـئكال   .۱۲

 
 ضع مكان كل اسم فاعل فیما یأتي صیغة من صیغ المبالغة, ثم أعربھا:ـ - د
 .الصدیق كاتم سر صدیقھ..۲                      العاقل تارك ما ال یعنیھ. -۱
 ھذا بائع جائل..٤                        ال یجد الكاذب صدیقاً. -۳
 األم طابخة الطعام. ٦                            الثعلب حیوان ماكر..٥
     لست مانعاً مساعدتي من یحتاج إلیھا..۷
 
 
 
  
 العالم كلھ ........ على انتصاراتنا. ( صیغة مبالغة من الفعل " شھد" ) -۱
 

 بین نوع المشتق الذي تحتھ خط " المؤمن صبّار على الشدائد ". -۲
 

 عرفت العدو...........(صیغة مبالغة)-۳
 

 أعطى (صغ من ھذا الفعل صیغة مبالغة وزنھا ). -٤
 

 عرفت الجبان .....(صیغة مبالغة) -٥
 

 صغ من الفعل "ضاع "صیغة مبالغة فى جملة من عندك   -٦
 

 المؤمن .............. في الخیر                                     ( صیغة مبالغة على وزن مفعال )  -۷
 

 (قام) . من صفات المؤمن أنھ ........ أكمل بصیغة مبالغة من الفعل  -۸
 

 " هللا شاھد على عملى "   حول اسم الفاعل إلى صیغة مبالغة .  -۹
 

 كن ........لصدیقك  (صیغة مبالغة على وزن فعیل من نصر) -۱۰
 

 )) ۷((                                               )صیغة مبالغة –اسم مفعول  –( اسم فاعل  حذرةكونى  -۱۱



 

 

 
 مقدمة ھامة: بناء الفعل للمجھول.

 
 .بضم الحرف األول وكسر ما قبل اآلخریبنى الفعل الماضي للمجھول *   الفعل الماضي :

 أُطِلق أطلق  تُعِلم     تعلم  ُكتِب   كتب  
 اُستقبِل استقبل  أُنطِلق أنطلق

 ضم الحرف األول و نحول األلف إلى یاء:نإذا كان قبل اآلخر ألف, *                    
  أُعین أعان  أُفید.أفاد  اُستقیلاستقال

 قیلقال           بیع    باع
 

 .بضم الحرف األول وفتح ما قبل اآلخریبنى الفعل المضارع للمجھول *    أما الفعل المضارع :
 یُعَرف یعرف  یُنَصر   ینصر

 یُحتَرم یحترم  یُستعَمر یستعمر
 :نقلبھ الى ألف ونضم الحرف األول إذا كان ما قبل اآلخر حرف (یاء) أو (واو)*                           

  صامـُـییصوم  قالـُـی    قول         باع ـُـی    یبیع
 یُستقالیستقیل  یُستعانیستعین

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/**/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/**/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/* 
 : اسم مشتق من الفعل المبنى للمجھول  للداللة على من وقع علیھ الفعل .))اسم المفعول ((  

 : *.*المفعول طریقة صوغ اسم*.* 
 -یصاغ اسم المفعول من :                                      

 : ) من الفعل الثالثى الصحیح ۱( 
 یصاغ على وزن ( مفعول ) . * -۱    

 .,  قـُـرئ ,  نشئ   ُوضع ‘   فــُھم   ‘  شــُرب   ‘ قـُتل  ‘   ُضرب   ‘    فعل   -        
          ↓           ↓            ↓            ↓   ↓             ↓           ↓         ↓ 

      ۰, مقروء , منشوء  موضوع   ‘مفھوم   ‘مشروب   ‘مقتول ‘ مضروب ‘ مفعول  -       
 *********** 
   * إذا كان الفعل الثالثى أجوف ( وسطھ حرف علة ) -۲   

 على وزن " َمْفعُل "وتصبح نرد األلف إلى أصلھا ( یاء ، واو )  ونحذف واو ( مفعول ) . -       
 (( ملحوظة : نأتى بأصل األلف من خالل الفعل المضارع أو المصدر ))       

 
 مقول .← مبیع                 ،       قال ← مثال :        باع        

 مقود .← مغیب               ،       قاد ←غاب                      
  
 نرد حرف العلة إلى أصلھ ( یاء ، واو )  -    ← * إذا كان الفعل ناقصاً ( آخره حرف علة ) -۳    

 ثــــــــــــم              
 الیاء .ول  ( یاء ) ثم ندغمھا فى إذا كان آخره ( یاء ) نقلب ( واو ) مفع -۱              

 مقضّى .← مقضیى  ← مقضوى ← قضى  -                      
 مھدّى .← ھدى  -                      
 منوّى .← نوى  -                      
 مروّى .← روى  -                      

                                                                                                                 ))۸ (( 



 

 إذا كان آخره ( واو ) أُدغمت فى ( واو ) مفعول . - ۲               
 مدعّو .                   ← دعا  -                       

  مخبّو . ← خبا  -                       
 مسمّو .  ← سما  -                       
 مزھّو . ← زھا  -                       

 ثم نضع میم فى أولھ وشدة على آخره )). أصلھ ( یاء ، واو ) ىنرد حرف العلة إل ((أى          
  -یصاغ كاآلتى :   ) من الفعل غیر الثالثى : ۲(     

 بالفعل المضارع .نأتى  -۱
 نقلب حرف المضارعة میماً مضمومة . -۲
     نفتح ما قبل اآلخر .  -۳

دم        -مثال :         ـدم       ←     تقــَّ  مــُـتقــَّدم  .←    یتقـــَّ
 مـُـتواضـَـع .←    یتواضع       ←     تواضع     -                
 مــُـجتمــَـع  .←    یجتمع          ←     اجتمع      -                
 مــُــستعـَد  .←    یستعّد          ←     استعّد       -                
 مـُــشتَر ك  .←     یشترك         ←     اشترك     -                
 مـُــباَر ك .←          یبارك      ←     بورك      -                
  مـُــقا ل  . ←      یقا ل            ←     أُ قیل       -                

                        ***************************************** 
 الحاالت الشاذة : 

 ھناك بعض الكلمات التى على اسم المفعول  ولكنھا لیست على الوزن القیاسي 
 وشھیر سجینو  وصریعجریح فھى تدل على من وقع علیھ الفعل فھى بمعنى (مقتول) وكذلك . قتیل :مثال

                       ****************************************** 
   ھامة :ات مالحظ

   یجوز أن تكون اسم فاعل(من الحاالت الشاذة ) ویجوز كذلك أن الحظ جیدا أن ھناك بعض الكلمات  -) ۱( 
 تكون اسم مفعول        
 منضم .  -منشق , انضم  –مختل, انشق  –محتل , اختل  –ممتد, احتل  –االفعال على وزن: امتد  مثال :

 منحاز ,. – مجتاز , انحاز –محتار , اجتاز  –مختار , احتار  –وكذلك : اختار                     
 فأى اسم منھا یجوز أن تكون اسم فاعل ویجوز أن تكون اسم مفعول ولكى نعرف نوعھا نفھم سیاق الكالم

 تكون اسم فاعل       ←      * إذا دلت على من قام بالفعل   
 تكون اسم مفعول←     * إذا دلت على من وقع علیھ الفعل   
 

 .((مختار)) اسم فاعل ... النھا تدل على من قام بالفعل        مختار الكتاب النافع .  مالمعل -۱:  ۱مثال
 ((مختار))اسم مفعول ... النھا تدل على من وقع علیھ الفعل.الكتاب مختار من التلمیذ المتفوق   -۲        

 
  . المحتلةتقاوم إسرائیل  المحتلة: فلسطین  ۲مثال

 المحتلة  االولى : اسم مفعول ... النھا تدل على من وقع علیھ الفعل.       
 اسم فاعل ... النھا تدل على من قام بالفعل . المحتلة الثانیة :        
                     

 مـُـباركة .    -مكتوبة       -مسموعة     -اسم المفعول تلحقھ ( تاء ) التأنیث . مثال : -) ۲( 
 مـُرَشحتان .   -مـُقا الن     –مـُجتمـَعان   -اسم المفعول تلحقھ عالمة التثنیة  .  مثال : -) ۳( 
 ُمـجمـَعات .  -مشروبات   -مقتولون      -اسم المفعول تلحقھ عالمة الجمع .   مثال : -) ٤( 
 )) ۹((                                                    اسم المفعول یعرب حسب موقعھ فى الجملة .  -) ٥( 



 

 ((ھام)) -سؤال االمتحان :
وبالتالى فھى لیست لھا اعراب محدد  فى الجملة اعرب حسب موقعھت ( وكل المشتقات )المفعول اسم  -۱

 وبالتالى فلن یسأل عنھا فى سؤال االعراب .
 

)  -و - -المفعول فى (االستخراج) ولالجابھ عنھا نبحث عن كلمة على وزن ( مفعول )(ماسم یسأل عن  -۲
عالمة التثنیة ) مع مراعاة حذف ( ال  / ة /  -ــَ  - -أو كلمة أولھا میم مضمومة وقبل آخرھا مفتوح (مـُــ 

 / الضمائر / الف التنوین ) قبل البحث عن الكلمة . والجمع
تخراج اسم المفعول قد یطلب الفعل الذى اشتق منھ اسم المفعول ولالجابھ عن ھذا ((ھااااام جدا)) عند اس

 السؤال  یجب مراعاة أن یكون الفعل مبنیا للمجھول 
 كــُـتــِــب  ( نضم أولھ ونكسر ما قبل آخره ) مثال : مكتوب 

 
/ انطلق / اكتب  ) وضعھ فى جملة . وعند اجابة ھذا السؤال البد  ستغلمن كلمة (ی المفعولاسم ھات  -۳

ان تكون الكلمة فى الفعل الماضى ثم نحدد اذا كان ثالثیا فنعاملھ بالطریقة االولى واذا كان غیر ثالثى 
 فنعاملھ بالطریقة الثانیة . 

 .لمفعول ) + باقى الجملة+( اسم ااسم شىء وقع علیھ الفعل )(   ←  ←      ولكى نضعھا فى جملة    
 . الفرصة مستغلة  فى الحیاة          ←ستغلم← )( الطریقة الثانیة ستغلمثال :  ی

 .سریعا  ھب منطلق القطار           ←منطلق← انطلق( الطریقة الثانیة )
 . الدرس مكتوب على الورق  ←مكتوب← )( الطریقة األولى   اكتب        

 المباراة ملعوبة فى القاھرة . ←ملعوب←)  الطریقة األولىالعبوا (
  
 
 
 استخرج مما یلي اسم المفعول ، وبین نوعھ.  -أ 
        لیس الدرس مجھولة أجزاؤه . - ۱
 الفصل ٌمعدة مقاعده - ۲
 ھل محبوب العلم ؟                    - ۳
 احفظ درساً مشروحة أفكاره . - ٤
 كافأت المدرسة الطالب المھذبة أخالقھ - ٥
 الشعب الفلسطیني مخضبة أرضھ بدماء أبنائھ   - ٦
 ھل موضوعة الكتب في مكانھا ؟   - ۷
     من لم یصن عرض غیره . لیس مصان عرض - ۸
  لمصنع مـجّھز بأحدث اآلالت.ا -۹

                            ـ علم مصر مرفوع دائماً.۱۰
 .یستجیب هللا دعاء المظلومـ  ۱۱
           كثیر من المواد مستخرجة من البترول. -۱۲
 الكذاب إنسان مذموم من المجتمع. -۱۳

 
 ضع بدل كل فعل في الجمل اآلتیة اسم مفعول مغیراً ما یلزم :  - ب
   تُرقُب عودة الغائبین . -۲                           الحجرة .  یئتأض - ۱
 الصدیق على تأخره .  عوتب - ٤                        .من القراءة تفیداس - ۳
 المریض . یرز - ٦                             شكر المحسن . - ٥

                                                                                                             ))۱۰ (( 



 

   أعرب ما یأتي : - ج
 یكرم المعلم طالباتھ المھذبات بما یستحققن     – ۱

                
 عین اسم المفعول فیما یأتي واذكر فعلھ : - د
 اللوحة مرسومة بألوان جمیلة    -۱
 الموسیقا العربیة محببة إلى النفوس  -۲
 المصري مدعّو أن یتقن عملھ .  -۳
 القوى مصون حقھ.   -٤
 اللغة العربیة معترف بأصالتھا.            -٥
 أبطال مصر مشاد ببطولتھم.  -٦
 المنزل مشید على أساس متین .   -۷
 القوي قائد والضعیف مقود -۸ 
 

 ضع مكان كل فعل فى الجمل اآلتیة اسم مفعول منھ:ـ -ھـ 
 السر یُـصان عند األحرار. -۱
 الریف المصرى یُـزّود بالكھرباء اآلن. -۲
 المظلوم استُجیب دعاؤه. -۳
 
 
 

 مستطیع ...اختر الصواب)., "استطاع ": (اسم المفعول منھ مستطاع  -۱
 

 أنت ........ علي األسرة ( أكمل باسم مفعول )  -۲
 

 ھذا رأي ........... علیھ                          ( اسم مفعول من فعل غیر ثالثي )  -۳
 

 ضع من الفعل ( یعرف ) اسم فاعل واسم مفعول في جملتین مختلفتین   -٤
 

 " حق العامل یصان " صغ من الفعل " یصان " في الجملة السابقة اسم مفعول واكتب الجملة بعد ذلك -٥
  

 لنا أھداف  ......... یجب أن تحقق                                 ( اسم مفعول من فعل ثالثي )  -٦
 

 صغ من الفعل " یغتصبون " اسم مفعول في جملة من تعبیرك واضبطھ  -۷
 

  ." یحض " ھات اسم فاعل ومفعول في جمل-۸
 

 " اإلسالم نھى عن النفاق " ھات من الفعل " نُِھى " اسم مفعول واكتب الجملة صحیحة.  -۹
 

  ) صیغة مبالغة –اسم مفعول  –( اسم فاعل  المرجواألمل  -۱۰
 

 ) صیغة مبالغة –اسم مفعول  –( اسم فاعل  منشورالخبر  -۱۱
 )) ۱۱(( الفعل " یرتاد " ضعھ في جملتین بحیث یكون في األولى اسم فاعل وفي الثانیة اسم مفعول  -۱۲



 

 
 

 اسم الزمان :  اسم مشتق للداللة على زمن وقوع الفعل . 
 اسم المكان :  اسم مشتق للداللة على مكان وقوع الفعل .

               
 أكلت فى مطعم األمل . -: ۱مثال     

 فكلمة ( مطعم ) تدل على الفعل ومكان حدوثھ ( مكان الطعام ) .               
  

 أقابل أصدقائى مطلع الشمس أو منتصف النھار . -: ۲مثال     
 فكلمتى ( مطلع و منتصف ) تدل على زمن حدوث الفعل وھو                
 ( طلوع الشمس أو منتصف النھار ) .               

 
 + + طریقة صوغ اسما الزمان و المكان+ + 

 ) یُصاغان من الفعل الثالثى على وزن ( مـَفعـَل  ،   مــَفعـِل ) ۱( 
 

     -( ا ) یــُصاغان على وزن ( َمفعَـل ) إذا كان الفعل الثالثى  :          
 اآلخر (ناقص) :  معتل -۱                 

 مثال : رمى  ،  سعى  ،  وقى  ،  رأى  ،  لھى  ،  أوى  .                   
                                ↓        ↓        ↓         ↓        ↓         ↓ 

 مرمى ، مسعى ، موقى ، مرأى  ، ملھى  ، مأوى  .                            
 
 ألول و اآلخر ، وعینھ ( مضمومة أو مفتوحة ) فى المضارع :صحیح ا -۲  
 مثال :  لعب  ،  صعد  ،   دخل  ،     نصر  .   

                              ↓           ↓          ↓          ↓ 
 یلعـَب  ،  یصعـَد  ، یدخـُل   ، ینصـُر .                          

                             ↓           ↓          ↓           ↓ 
 مـَلعب  ،  مـَصعد  ،  مـَدخل  ،  مـَنصر .                               

 
 -( ب ) یـُصاغان على وزن ( مـَفعـِل ) إذا كان الفعل الثالثى :          

 
 خر : معتل ( الفاء ) صحیح اآل -۱                   

 مثال :  وعد  ،   وضع  ،   وقع  ،  وصل  ،  وسم  ،  وقف  .                     
                                        ↓         ↓          ↓         ↓         ↓          ↓ 

 مـَوِعد ، مـَوِضع ، مـَوقِع ، مـَوِصل ، مـَوِسم ، مـَوقِف .                             
 

 صحیح األول و اآلخر ، ومكسور العین فى المضارع : -۲                  
 مثال :   ضرب   ،   نزل   ،   رجع    ،   ھبط   .                    

                                          ↓            ↓           ↓           ↓ 
      یضرب  ،  ینزل   ،  یرجع    ،   یھبط   .                              

                                  ↓            ↓           ↓           ↓      
 )) ۱۲((                               ـَرِجع    ،  مـَھبــِط  .مـَضِرب ، مـَنِزل  ،  م                             



 

 اااام جداھاااا
   
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

   
 
 
  
 
 
 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  -( على وزن اسم المفعول ) :  الثالثي ) یصاغان من الفعل غیر ۲(   

 نأتى بالمضارع  .  – ۱أى               
 نقلب حرف المضارعة میماً مضمومة .  – ۲                   
 نفتح ما قبل اآلخر . – ۳                  

  
 ُمـنتصـَف .←    ینتصف  ←   انتصف     -مثال :            

 ق  .مــُفتَر      ←یفترق    ←   افترق                          
 ُمــجتمـَـع  .      ←یجتمع       ←    اجتمع                      

ط     ←  توسَّـط                        ط .   ←  یتوســَّ  مـُـتوســَّ
                           ...........................................                                   
 على وزن واحد  ،             عل غیر الثالثيو اسم المفعول  من الفاسما الزمان و المكان ** وھكذا نجد أن 

 ونفرق بینھم من سیاق الحدیث .    
 

 مكان .  اسم  فھيفإذا دلت الكلمة على مكان حدوث الفعل ←       
 وإذا دلت على زمان حدوث الفعل فھي اسم زمان .  ←      
 وإذا دلت على من وقع علیھ الفعل فھي اسم مفعول . ←      

 
 اسم زمان .....................←  موعدنا منتصف الیوم  -: ۱مثال  

 اسم  مكان ..............←  السیارة في منتصف الطریق  -          
 )) ۱۳((                              اسم مفعول .  ←..........نتصف لھ یوم القیامة المظلوم م -          

 معتل اآلخرإذا كان الفعل  
 رمى ، سعى ، وقى  مثال:
                          ↓        ↓        ↓                        
 موقى ،مسعىرمى ،م

 معتل األول صحیح اآلخرإذا كان الفعل 
 وعد  ،   وضع  ،   وقع مثال:

               ↓         ↓   ↓ 
 مـَوقِع ،   مـَوِضع مـَوِعد ،      

  صحیح األول و اآلخرإذا كان الفعل 

 فــعـــل   مـَـفعـِـل   مـَـفـعـَـل

   عین (وسطھ)ننظر الى 
 الفعل فــى المضـــــارع 

  مفتوحةمضمومة أو إذا كانت 
 ر، دخل ، نص ، صعد لعب

     ↓     ↓     ↓     ↓
 ینصـُریلعـَب،یصعـَد،یدخـُل،

    ↓      ↓      ↓   ↓ 
 مـَنصرمـَصعد،مـَدخل، مـَلعب،

 مكسورةإذا كانت         
 ضرب   ،   نزل   ،   رجع 

      ↓       ↓           ↓ 
 یضرب  ،  ینزل   ،  یرجع  

       ↓      ↓           ↓
 مـَضِرب ، مـَنِزل  ،  مـَرِجع        

 مـَـفعـِـل   مـَـفـعـَـل



 

 اسم مفعول ............← البترول مستخرج من باطن األرض   -:    ۲مثال  
 اسم مكان ..............← األرض العربیة مستخرج األبطال   -             
 اسم زمان ..........................← الصیف مستخرج العنب   -             
                      ****************************************** 

  )) الحظات ھامة(( م
 ) ھناك بعض أسماء زمان أو مكان وردت على وزن ( مـَـفعـِـل )  وقیاسھا  ( مـَـفعـَـل )  . ۱(    

 مطلـِـع  ،  مشِرق  ،  مغِرب   ،  مسجـِـد  ،  مسكـِـن  .  -: مثال            
 

 وقیاسھا ( مفعـِـل )   ) وورد بعضھا على وزن ( مفعـَـل )  ۲(    
 مسار .   ← مطار     ،      سار ← طار   -مثال  :                
  أي  )َمْفعَل(وزن   من الفعل األجوف ( وسطھ ألف ) تأتي على  معظم أسماء الزمان و المكانف          
 فقط .  الفعل الماضيبزیادة میم على حروف            

 مقال). –مقام) (قال  -مدار)  (قام   -مسار) ( دار  – (سار      
 
 .لتدل على الكثرة ( تاء ) التأنیث  قد تلحقھالمكان   ) اسم  ۳(     

 ,  مدینة  ,  مسبغة  ,  مقبرة .  مكتبة,   مدبغة  , مدرسة    مطبعة  ،  مزرعة  ،    -مثال  :           
 

 یأتي غالباً دون فك التضعیف   الفعل الثالثي المضعف  ) ٤(      
 : َمـقـّر)  (قـرَّ  -  : َمـمـّر)  (مـرَّ   -   : َمـفـّر)  أمثلة : (فـرَّ            

 
 . ظرفى الزمان والمكان و الزمان والمكان ىاسم) یجب التفریق جیدا بین  ٥(     

        *************************************************************** 
 ((ھام)) -سؤال االمتحان :

وبالتالى فھى لیست لھا  فى الجملة اعرب حسب موقعھت ( وكل المشتقات )اسما الزمان و المكان  -۱
 اعراب محدد وبالتالى فلن یسأل عنھا فى سؤال االعراب .

 
 لمة على وزنفى (االستخراج) ولالجابھ عنھا نبحث عن كالمكان اسما الزمان ویسأل عن  -۲

) مع مراعاة حذف ( ال   -ــَ  - -أو كلمة أولھا میم مضمومة وقبل آخرھا مفتوح (مـُــ  ، مــَفعـِل )( مـَفعـَل 
 / الضمائر / الف التنوین ) قبل البحث عن الكلمة . عالمة التثنیة والجمعة /  /
 

) وضعھ فى جملة . وعند اجابة   / العبوا من كلمة (یجتھد / انطلق / اكتباسما الزمان و المكان ھات  -۳
ھذا السؤال البد ان تكون الكلمة فى الفعل الماضى ثم نحدد اذا كان ثالثیا فنعاملھ بالطریقة االولى واذا كان 

 غیر ثالثى فنعاملھ بالطریقة الثانیة . 
 ) + باقى الجملة.اسما الزمان و المكان)+(  مكان / زمان(   ←  ←  ولكى نضعھا فى جملة        

 الفصل مجتھد الطالب                                      ←جتھدم← )( الطریقة الثانیة جتھدمثال :  ی
 الصباح مجتھد الطالب                                                               

  النادى منطلق الالعبین .          ←منطلق← الطریقة الثانیة )انطلق( 
 الالعبین . منطلق المساء                                                      

 . األوالد مكتب  الحجرة        ←بـَـمكت← )( الطریقة األولى   اكتب        
 الظھر مكتب األوالد .                                                              

 النادى ملعب الشباب .     ←بــَـملع←)الطریقة األولى  العبوا (
 )) ۱٤((                      العصر ملعب الشباب .                                                              



 

  :  ھام جداً 
ً تأتي  كلمات شھیرة  – ۱  مولد)  - مطلع - موسم –موعد -( مستقبل كأسماء زمان   غالبا
ً تأتي  كلمات شھیرة  – ۲  ) ملتقى - منبع -موطن -مجال –-(مجتمع كأسماء مكان   غالبا
 
 

 :: عین اسم الزمان والمكان مما یأتي۱س
            المورد العذب كثیر الزحام. - ۲      مطلع الشمس الساعة السادسة .  - ۱
  شھر ربیع  -  صلى هللا علیھ وسلم  -مولد النبي  - ۳
  .األسرة مجتمعھا في حجرة المعیشة  - ٥.                       مكة مھبط الوحي - ٤
 .ینقلبون منقلب أي -۷          نفرغ من العمل قبل المغرب.  - ٦
 .وى المأ ھي الجنة فإن --۹            .ومستودعھا مستقرھا ویعلم -۸

  . الحسین مقتل ءراعاشو یوم -۱۰
 .تاالجمر مرمى ِمنى أیام  -۱۱
 .وسلم علیھ هللا صلى النبى مولد األول ربیع -۱۲
 .الجمعة یوم األسبوعي العمل منتھي -۱۳
 .الحجاج سعيم والمروة الصفا -۱٤

 
 زمان مرة، وعلى مكان مرة أخرى:: استعمل كل كلمة مما یأتي بحیث تدل على ۲س

 انحدر.  -انزلق  –افتتح  –ملجأ. ابتدأ  –مشرب  –مطبخ  –مطلع  
 

 : أكمل الجمل اآلتیة باسم الزمان المناسب: ۳س
   ……… (أ) بلغنا نھایة الرحلة عند

   .الشمس في الخامسة صباحا……… (ب) 
 الشجر.…… (جـ) في شھر ینایر 

 
  :قال تعالى   والمكان من اآلیات اآلتیة ، واذكر فعلھ:: استخرج اسم الزمان ٤س

   .وللذین كفروا بربھم عذاب جھنم وبئس المصیر -(أ)  
  قل إني لن یجیرني من هللا أحٌد ولن أجد من دونھ ملتحدا. -ب)  (

 .(جـ) یقول اإلنسان یومئذ أین المفر، كال ال وزر، إلى ربك یومئذ المستقر
 م ربھ ونھى النفس عن الھوى فإن الجنة ھي المأوى.(د ) وأما من خاف مقا

  (ھـ) یسألونك عن الساعة أیان مرساھا فیم أنت من ذكراھا إلى ربك منتھاھا.
 

 ضع بدل كل فعل مما یأتى اسم زمان أو اسم مكان منھ ثم اضبط بنیتھ مبیناً سبب الضبط.: ٥س
 في بدایة العام الدراسى یلتقى طالب الجامعات. -۱
       بیع یُغرس الشجر.رالفى  -۲
 .یستخرج البترول من الصحراء -۳
 )) ۱٥((           في الصباح ینطلق الفالحون إلى حقولھم, وفي المساء یتوجھ الفالحون إلى منازلھم. -٤



 

 ضع في كل مكان خاٍل مما یأتى اسم زمان مناسباً, ثم زنھ, مبیناً سبب مجیئھ على ھذا الوزن:ـ:٦س
 .................. األزھار. فصل الربیع -۱
 شھر مایو................ العام الدراسي. -۲
 .الھجريالھجرة النبویة................... التاریخ  -۳
 
 
 

  ینبوع ) الخیر ( تخیر اسم مكان ) -نبع  -مصر (منبع  -۱
  ) انطالقة ) العمل ( اسم زمان -انطالق  -الصباح ( منطلق -۲
 استودع " صغ منھ اسم مفعول, واسم زمان وضع ما تأتى بھ في جملةالفعل "  -۳
 ضع مكان النقط اسم مكان مناسب. –مصر ...... العرب لبحث قضایاھم  -٤
 صغ من الفعل (سعى) اسم مكان في جملة مفیدة. -٥
 مصر ...... العرب لبحث مشكالتھم. ضع اسم مكان. -٦
 كان من الفعل " اجتمع" )األسرة.... في حجرة المعیشة. ( اسم م -۷
 الساعة السادسة.... الشمس. ( اسم زمان من الفعل " طلع" ) -۸
 الكعبة.........الحجاج.     (أكمل باسم مكان مناسب) -۹

 " اجتمع " صغ من ھذا الفعل اسماً للمكان وآخر للزمان في جملتین مختلفتین. -۱۰
 حمام السباحة............السباحین(اسم مكان) -۱۱
 النادى .... المشجعین (اسم مكان ) -۱۲
 مصر ...........السیاح      (ضع مكان النقط اسم مكان مناسبا )  -۱۳
  (اسم مكان,اسم مفعول ،اسم زمان) المساء ملتقى الشعراء .كلمة(ملتقى)مشتق نوعھ.... -۱٤
 شھر سبتمبر ....... األثریاء . أكمل باسم زمان مناسب .  -۱٥
 مع ....... الصیف تزداد درجةالحرارة ( اسم زمان مناسب )  -۱٦
 بورسعید ......... رائع . ضع مكان النقط اسم مكان من شتا )  -۱۷
 فتح ....... ( ُصغ من ھذا الفعل اسم زمان ) -۱۸
 ما تحتھ خط فیما یأتي مشتق فما نوعھ ؟  -۱۹

 من إدارة المدرسة للمسابقة  مختار المتفوقالطالب  -۱       
 ھوایاتھ  مختار المتفوقالطالب  -۲       
 األزھار  مفتتحالربیع  -۳       

 " مستنبت " ادخلھا في جمل بحیث تكون اسم مفعول ، اسم مكان ، اسم فاعل ، اسم زمان  -۲۰
 اسم مكان )  –اسم زمان  –الحضارة والسماحة :    ( اسم مفعول  موطنبلدنا  -۲۱
 الفجر : مشتق نوعھ ........... وفعلھ ..............  مطلع -۲۲
 ............. األسرار                        ( اسم مكان ) الصدر -۲۳
 ............ الطیور إلى أعشائھا قبیل الغروب    ( اسم زمان )  -۲٤
 ( اسم زمان)   الخامس والعشرون من ینایر ........... الثورة               -۲٥
 اسم مفعول )  –اسم مكان  –( اسم زمان    العام الھجري :  منتھىشھر ذي الحجة  -۲٦
 البترول). مستخرجبین نوع المشتق في العبارة التالیة:  ( الصحراء  -۲۷
 .نوع المشتق  " بینفي مصر مستنبتالقطن " -۲۸
 ) التربة ............ الشجرة . ( اسم مكان ، و اضبطھ -۲۹
 )مجتمع –المیدان مجتمع الثوار اسم المكان ھو(المیدان  -۳۰

 
                                                                                                               ))۱٦ (( 



 

 
 
 
 اسم اآللة :  اسم مشتق للداللة على اآللة التى یؤدى بھا الفعل .  
 اآللة + + طریقة صوغ اسم+ +  
 (قیاسى)  -یصاغ اسم اآللة من الفعل الثالثي و لھ ثالثة أوزان ھي :  -  //۱// 

 مـِـفعـَـال )← مـِـفعـَـال : ( فعل )  ۱(    
    . ,  وزن     لقط  , ذاع    ,مثال :   فتح    ،    نشر   ،    قرض    ،    حرث                       

                                   ↓                 ↓             ↓            ↓         ↓↓   ↓ 
 .,   میزان  ملقاطمذیاع  ,  , مـِـفتاح ،  مـِـنشار ،  مـِـقراض  ،  مـِـحراث                               

 , مزمار , مقیاس , مقالع , مكیال . مسراجمصباح ,  ,  مثقاب ,منظار  ,مسمار وكذلك :             
 

  مـِفعـَـل )← :  ( فعل  مـِفعَـل )  ۲(    
 برد    ،      قاد     ،     قّص    . مثال :                     

                                   ↓                    ↓            ↓ 
  مـِـبرد   ،   مـِـقود   ،    مـِـقّص   .                               

      مدق ,, مكحل  مشبك , مضرب , مقطع ,مشبك  ,مغزل  ,معول  ,منجل  ,مشرط وكذلك :                   
 .مدفع مصعد  مجھر ,                              

 
   مـِـفعلة  )← مـِـفعلة :  ( فعل )  ۳(    

 برى ,   سطر        ،      دّق      ،   صفى      ،      قرع     ،       كنس   مثال  :                   
       ↓                  ↓                   ↓            ↓           ↓          ↓ 

 مـِـبراة ,،    مـِـسطرة      د قــّة ،    مـِـصفاة    ،  مـِـ مـِـكنسة    ،   مـِقرعة                               
 , مغسلة  ,  منقلة ,  , مكحلة  مكنسة , مقشرة  , مسبحة   ,  مطرقة  , ملعقةوكذلك :             

 . , مقالة مفرمة  , ممحاة , م�شرة  , مخرطة , مرآة  , مغرفة,  محبرة                            
                                             ****************** 

 استخدم  حدیثاً  عدة أوزان أخرى فى اسم اآللة ( وذلك تسھیالً لالستخدام اللغوي )  //۲//
 (قیاسى) -من ھذه األوزان :                      

 , ناقلة , باخرة , طائرة . كاتبة, ,  حاسبة , حافلة ,ساقیة   ←  فاعلة ) ۱(  
الة ) ۲(   الة ←     فعــَّ ایة  غســَّ  . , خراطة كسارة, سیارة  ,قداحة ,  سماعة ,شوایة  ,، ثالجة ،  دفـــَّ
            , جاروف. ناقوس حاسوب ←    فاعول ) ۳(  

                                             ****************** 
  -، أى ال یقاس علیھا : )غیر قیاسیة(وقد ورد اسم اآللة مشتقاً من أوزان أخرى لكنھا   //۳//

 .   مـُـنخـَـل←  نخل      ←                      مـُـفعـَـلمثال :    
 .     ـَـل مـُـنص←  نصل     ←                                          

                                           ******************** 
                          أى  ( غیر مشتق  من أفعال  ) )جامداً (وقد یأتى اسم اآللة    //٤//

 رمح   ،   سیف    ،    شوكة   قدوم  ،   ساطور   ،    سكین     ،    إبرة   ،    مثال :    فأس   ،         
 , ساطور الحقیبة , رحى , أزمیل  ,  قرطاس , ورقةورقة  ,,قلم قلم   , ,     صاروخصاروخ, ,   , فرجون فرجار                     

 شادوف , سندان .شادوف                   
                                      *********************** 

                                                                                                              ))۱۷ (( 



 

 ھامة : حظاتمال
 یمكن أن تكون اسم آلة أو صیغة مبالغة . ( مفعال )الحظ جیدا أن الكلمات التى على وزن ) ۱(

 صیغة مبالغة .       فإذا دلت على من قام بالفعل بكثرة                    
 اسم آلة . فإذا دلت على االلة التى یؤدى بھا الفعل                   
 صیغة مبالغة )(  )للخیر .         ( أى كثیر إذاعة الخیر یاع مذمثال : محمد            

 اسم آلة ) (  آلة إذاعة االخبار ). ( أى  المذیاعنسمع االخبار فى                   
 یمكن أن تكون اسم آلة أو اسم فاعلة . ) فاعلة( وكذلك الكلمات التى على وزن ) ۲(

 اسم فاعل .             فإذا دلت على من قام بالفعل .                  
 اسم آلة . فإذا دلت على االلة التى یؤدى بھا الفعل                  
 (اسم فاعل)  ( أى التي تسقى  )             أكواب العصیر الساقیةحملت مثال :           

 ( اسم آلة )  في ري األرض . ( أى آلة السقي ) الساقیةیستخدم الفالح                  
 ****************** 

 ((ھام)) -سؤال االمتحان :
   وبالتالى فھى لیست لھا اعراب محدد  یعرب حسب موقعھ فى الجملة ( وكل المشتقات )اسم اآللة  -۱

 وبالتالى فلن یسأل عنھا فى سؤال االعراب .    
 

 فى (االستخراج) ولالجابھ عنھا نبحث عن كلمة تدل على ( آلة )اسم اآللة یسأل عن  -۲
 

   ) وضعھ فى جملة . وعند اجابة ھذا السؤال البد ان تكون  سطر / سمع / رأىمن كلمة (اسم اآللة ھات  -۳
 ثم نأتى باسم اآللة الكلمة فى الفعل الماضى     
 . )اسم اآللة(اسم انسان) +(  یستخدم        ←  ←ولكى نضعھا فى جملة           

 . المسطرة محمد  یستخدم              ←مسطرة   ← سطرة مثال :        
 . یستخدم  محمد السماعة           ←سماعة      ← سمع        

 . یستخدم  محمد المرآة            ←مرآة        ← رأى                 
ً كلمات شھیرة تأتي  ھناك -٤  )میزان  –مقیاس  –مفتاح ( آلة  كأسماء    غالبا
 
 
 

 المشتق:عین في الجمل اآلتیة اسم اآللة, وبین المشتق منھا وغیر : ۱س
                 المرء مرآة أخیھ-۱
  في المحبرة مداد أسود -۲
 الحقیبة تحفظ الكتب-۳
  المصفاة والمدق من أدوات المنزل.-٤
 نسمع نشرة األخبار من المذیاع.-٥
  نزاوالمی المكیال إلى البقال یحتاج -٦
 .صغَر ما یكبر المجھر -۷
 .الحرب رحى دارت -۸
 .والمنجل الفأس عن الفالح یستغني ال -۹

 .المطرقة والحداد األزمیل النجار یستخدم -۱۰
                                                                                                              ))۱۸ (( 



 

 ھات فعل أسماء اآللة اآلتیة ثم صغ منھ اسم الفاعل واسم المفعول في جمل من عندك : :۲س
 مثقاب . – ملقاط  –محراث  –مفتاح 
 مقطع. –مشبك  –مغزل 

 مقشرة. –مصفاة –مسطرة 
 

 -:وزنھ اآللة اسم اآلتیة األفعال من ضع -۳س
 ) فك – شرط – رى ب – نفض – جدف – سبّح – كال – كوى – نظر – عزق – لعق – ذاع – نقش (
 
 
 

 سار ). –ذاع  –( طرق     ھات اسم اآللة من األفعال اآلتیة: -۱
 " مفتاح " مشتق نوعھ:........  وفعلھ ............. -۲
 اسم آلة من "فرم". -ھات المطلوب في جملة من عندك: -۳
 . في الجملة" ما أفصح المذیاع حین یتحدث في المذیاع" بین نوع كلمة المذیاع  -٤
 ) یستخدم الفالح ............... ( اسم آلة من الفعل حرث  -٥
 " سمع " صغ من ھذا الفعل اسماً لآللة في جملة من عندك . -٦
 ذاع ) –ذوع  –نكشف عن المذیاع فى مادة .....(ذیع  -۷
 من أدوات النجار ............(اسم آلة من الفعل نشر) -۸
 )  آلةیستعمل الفالح .........  في تقلیب األرض ( أكمل باسم  -۹

 الحیاء ............ كل خیر                         ( اسم آلة )  -۱۰
 صیغة مبالغة )  –اسم آلة  –( اسم فاعل  " : المذیاع " نسمع األخبار من  -۱۱
 )  اسم فاعل –اسم آلة جامد  –یستخدم الجزار الساطور                             ( اسم آلة مشتق  -۱۲

 
ألنھا لغة القرآن الكریم ، ومنبع  سحراً " اللغة العربیة تمتاز بالجمال والخلود ، فھي أكثر اللغات ۳۱

 لتحتل؛ لیفسحوا المجال للغات األخرى  الجمیلة، فكم من حاقدین حاولوا العبث بلغتنا  عواطفلمشاعر و
 مكانھا . وما محمود فعل ھؤالء  ".

 أعرب ما تحتھ خط في القفرة السابقة  . -أ
  -استخرج من الفقرة السابقة ما یلي :  –ب   

 صیغة مبالغة ووزنھا  -۳اسم مفعول واذكر فعلھ           -۲اسم فاعل واذكر فعلھ             -۱           
 اسم مكان واذكر فعلھ  -٤          

  -أجب بما ھو مطلوب بین األقواس :  -جــ 
 أفسحت اللغة العربیة المجال للغات األخرى . -۱     

 ( صغ اسم الفاعل من أفسحت  واضبطھ وأعد كتابة الجملة صحیحة )                                        
 . لفھم القرآن الكریم .  ( أكمل باسم آلة من الفعل " فتح " )اللغة العربیة  ......... -۲      

 
 
 
 
 

                                                                                                              ))۱۹ (( 
 



 

 
 
 
 ** اسم التفضیل : اسم مشتق للداللة على أن شیئین اشتركا في صفة وزاد أحدھما على اآلخر في                                

 ھذه الصفة .                          
 یتكون من :   -** أسلوب التفضیل :  

 ) . اسم التفضیل :  ویكون على وزن ( أفعل -                              
 المفضل :  وھو االسم الزائد فى ھذه الصفة . -                              

 المفضل علیھ : وھو االسم األقل في ھذه الصفة . -                              
      مثال : الصدق أفضل الصفات .   
 المفضل علیھ : باقى الصفات . -        المفضل :   الصدق . -      اسم التفضیل :  أفضل . -  
 المحیط أوسع من البحر . -    أجمل فصول السنة . الربیع -مثال :    
  إذا كان مفھوًما من سیاق الكالم :  ویجوز حذف المفضل علیھ 

 ، أي : واآلخرة خیر من الدنیا ، وأبقى منھا .  )واآلخرة خیر وأبقى  (:  (تعالى )مثل قولھ 
 قولنا : العالم األعلى منزلة . أي : األعلى منزلة من غیره .ومثل 
 قد یتقدم المفضل علیھ على المفضل ،فنقول:{سعید أشجع الرجال } ، أو{ أشجع الرجال سعید {    

                          ************************* 
  : + +طریقة صوغ اسم التفضیل+ + 

 یصاغ اسم التفضیل على وزن ( أفعل )  •
  -تیة :یصاغ اسم التفضیل من الفعل الذي یتوافر فیھ الشروط اآل •

   حد ھذه أفان فقدت  , سنصوغ منھا اسم التفضیل ىالكلمة الت ىف شروط ثمانیةالبد من توافر *.* 
 .الشروط لم یصح صیاغتھا اسم تفضیل             

 إذا كان الفعل أمراً أو مضارعاً نأتي منھ بالماضي .  أي -    :  الفعل الماضي)  ۱(   
 فال یصاغ اسم التفضیل من الفعل الرباعي أو الخماسي  أو السداسي . -          فعل ثالثي :)  ۲(   
 :  متصرفا أن یكون)  ۳(   

 والفعل المتصرف ھو الفعل الذي یأتي منھ المضارع و األمر  -                             
    ئس  ،  عسى   ) یصاغ من الفعل الجامد ( نعم  ،  بفال                                

ً  أن یكون)  ٤(     :  تاما
 كان و أخواتھا ) .صاغ من األفعال الناقصة ( فال ی -                          
ً أن یكون )  ٥(     :  مبنیا

 فال یأتي من الفعل المبني للمجھول مثل : ( ُسـِرق  ،  ُشـِرب  ،  فـُـِھم )  -                         
ً ) أن یكون  ٦(     : مثبتا

 كتب  ) فال یصاغ من الفعل المنفي مثل : ( ما لعب  ،  ال یشرح  ،  لم ی -                        
 :  معناه قابالً للتفاوت و التفاضل) أن یكون  ۷(   

 ) , غرق ،  ھلك   نقصان ، فال یصاغ من  ( مات ، فنيأي یقبل الزیادة و ال -                      
 
 (ھام): لیس الوصف منھ للمذكر ( أفعل ) الذي مؤنثھ ( فعالء ))  ۸(    

 خضراء .  ←  أخضر ←     خضر فال یصاغ من :  -                             
 زرقاء  .←  أزرق    ←   زرق                                                      

 عوراء .←  أعور       ←  عور                                                    
 ھیفاء .←  أھیف    ←    ھیف                                                     

 )) ۲۰((                   عرجاء .←   أعرج   ←   عرج      وغیر ذلك مما یدل على لون أو عیب .  -



 

 أن یصاغ منھ اسم تفضیل . ح** فإذا توفرت ھذه الشروط فى فعل  ص  
  ,   دنا  ,   عال .،   حرص   ،   وسع   ،   حسن   ،   شّد   ،  قدر    ،   عظم    قلّ    ،   كثر        
 ,  أدنى ,   أعلى .،  أحسن  ،   أشّد   ،  أقدر  أكثر  ،   أقّل   ،   أعظم   ،   أحرص   ،   أوسع        

  وزن (( فعلى ))** یصاغ اسم التفضیل للمؤنث على   
         .عظمى    -قصوى  –علیا  –دنیا   - حسنى  –صغرى  –مثال : كبرى          

                              **************************** 
 ** مالحظة : ورد في اللغة العربیة كلمتان تدالن على التفضیل ، ولیستا على صیغة أفعل  وھما :  

 ، مثال :    »خیر ،،  شر «        
 .الكذب شر الصفات -۲              الصادق خیر الرجال . - ۱ 
 قال تعالى:ـ ( إن شر الدواب عند هللا الصم البكم ...).  -۳ 
 قال تعالى:ـ ( قل بفضل هللا وبرحمتھ فبذلك فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون ). - ٤ 
                                ***************************** 
 إلى  التفضیل مما لم یستوف الشروط . كیفیة التوصل   

  -إذا أرید التفضیل من :»  ۱«     
 ........ استخرج ، اطمأن .......................................... الفعل غیر الثالثي -أ
 ................. خضر  ،  عور . فعل الوصف منھ للمذكر أفعل الذي مؤنثھ فعالء -ب            

 »استخراج ، اطمئنان ، خضرة « بمصدر الفعل  نأتي -                         
 » كثر ، عظم ، شّد ، قّل « بفعل مناسب مستوف للشروط   نأتي -                         

 »أكثر ، أعظم ، أشّد ، أقّل « ونصوغ منھ اسم تفضیل                           
          مفاضل فیھ منصوباً على أنھ تمییزبمصدر الفعل الثم نأتي  -                        

 العالم أكثر تأمالً للكون من العابد . –تأمل  -مثال :            
 الریف أشّد خضرةً من الحضر . –خضر  -                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   
  -أما إذا أرید التفضیل من :»  ۲«     

 . الفعل الناقص –ج       . الفعل المنفي –ب       . الفعل المبني للمجھول –أ           
 »أكثر ، أقل « اسم التفضیل ب مستوف للشروط ونصوغ منھ سنأتي بفعل منا -                    
 »، ما  + الفعل المضارع أن « نأتي من الفعل المراد تفضیلھ بالمصدر المؤول  -                   

 نصوغ أسلوب التفضیل ثم                      
 . أحق أن یـُـقرأالقرآن »......... قـُـرئ «   -مثال :        

 عنھ المسلم . أحق أال یغفلالقرآن »........  غفل ی ال«   -               
 مؤلماً عند رؤیة الظالم .  ما یكون أشدّ الظلم » ........... كان «   -              

    علیھا وأولى أن یُحافظا أجدر أالّ نُھملھالحضارة  -        
                                ***************************** 

 .   الذي ال یقبل المفاضلةأو  الفعل الجامد** مالحظة ھامة : ال یجوز التفضیل من  
 المأخوذ من فعل مناسب یمكن أن نستعملھ مع الفعل المستوفي : اسم التفضیل                      

 المستوفي لھا . أو مع غیر  للشروط                        

 ھمن التفضیل یمكن ال مؤول مصدر صریح مصدر
 الثالثي غیر -۱
 أفعل وزن علىھ من الوصف -۲

 .فعالء ھومؤنث

 ناقص -۱
 منفي -۲
 للمجھول مبني -۳
 

 الجامد -۱
 للتفاوت قابل الغیر-۲
 

                         ))۲۱ (( 



 

 ((ھام)) -سؤال االمتحان :
وبالتالى فھى لیست لھا اعراب محدد  یعرب حسب موقعھ فى الجملة ( وكل المشتقات ) اسم التفضیل  -۱

 وبالتالى فلن یسأل عنھا فى سؤال االعراب .
 

 . استخرج اسم تفضیل فى (االستخراج)اسم التفضیل یسأل عن  -۲
     أَْفعلَ ( وزن   لإلجابة عن ھذا السؤال ابحث عن اسم على  ( 

 أدنى .  –أقصى  - أعظم  -  أحسن  -  أجمل -  أشد  -  أحلى  –مثل : أكرم 
      فُْعلى(فإذا لم نجد نبحث عن كلمة على وزن(   

 .سفلى  –علیا   -عظمى   -  مثل : كبرى
     وھي جمع (أفعل)   )أفاعل(عن كلمة على وزن فإذا لم نجد نبحث 

 أقاصي . –أصاغر  –أعاظم  –أفاضل  –مثل: أكبر 
 

 الن المشتقات كلھا أسماء . نبتعد تماما عن االفعالعند االستخراج من القطعة  -۳
 

 من الفعل الثالثى الذى یكون على وزن (أفعل)  اسم التفضیلیجب أن تفرق جیدا بین  -٤
 المزید بحرف والذى یكون على وزن (أفعل ) أیضا  الفعل الثالثىوبین                           

 والفرق بینھما یكون فى المعنى  فاألولى (اسم)  تدل على التفضیل      
 والثانیة(فعل)  تدل على الحدث ذاتھ                                          

 الخلق  ........................ (أشرف) تدل على تفضیل الرسول على الخلق  أشرفمثال:الرسول     
 س على البناء .................. (أشرف) تدل على الحدث الذى وقع وھو االشراف .المھند أشرف          

 
    وزن (أفعل) فى أسلوب التعجبانتبھ جیدا عند االستخراج من القطعة فاعلم أن الكلمة التى تكون على  -٥

   } فعل ماض{ { ال } تكون اسم تفضیل ولكنھا تعرب     
 {أجمل} فعل ماض مبنى على الفتح . السماء . أجمل: ما مثال    

 
 { لیست اسم تفضیل }  ( أفعل ) الذي مؤنثھ ( فعالء )أن الكلمات التى على وزن  جیدا اعلم -٦

 فھذه الكلمات لیست اسم تفضیل . . أعرج ,  أھیف  ,  أعور  ,أزرق   ,أخضر  مثال :    
 

 ) اً  ( تمییز یعرب التفضیل اسم بعد یأتي الذي المنصوب النكرة االسم -۷
 . بالفتحة منصوب تمییز : نفعًا            .المال من نفعًا أكثر العلم

 . بالفتحة منصوب تمییز : سرعة . القطار من سرعة أعظم الطائرة
 
 
 

 استخرج اسم التفضیل مما یأتى واذكر المفضل والمفضل علیھ في كل أسلوب: ۱س
 الصیف أشد حرارة من الشتاء.ـ  ۳         أجدر باالحترام. المخلصـ ۲       الطائرة أسرع من القطار.ـ۱
 أفضل الخالل حفظ اللسان  - ٦    الید العلیا خیر من الید السفلى - ٥   الجندي العربي أشجع جندي -٤
 

 ھات اسم التفضیل من األفعال اآلتیة في جمل مفیدة مبیناً طریقة صوغھ:ـ ۲س
 بُرد ) –خضر  –استغفر  –سارع  –استعان  –غّرد  -( سما

 
 )) ۲۲((      قدر المؤمن عند هللا . أعلىما  –۲ قدراً عند هللا . أعلىالمؤمن  – ۱: ما یأتي : أعرب۳س 



 

 : ضع خطا تحت األفعال التي توفرت فیھا شروط اسم التفضیل مما یأتي:٤س
 َحُسَن). –َما َشِرَب  –یَْحُضر  –َعُظَم  –قََرأَ  –اْستََراَح  –(فَِھَم 

 
 : األفعال اآلتیة ال نأتي منھا باسم التفضیل مباشرة ، بین السبب:٥س

 َزِرَق. -َما فَِھَم  -لَْیَس قریبًا -أَْضَرَب  -َماَت  –بِئَْس  -َوافَقَ  –یُْسِرع 
 

 : ضع في األماكن الخالیة مما یأتي اسم تفضیل:٦س
 من غیرھم.…… العلماء (ب)              لیال من الصیف.……… (أ) الشتاء 
 حجما من الشمس.……… (د) األرض               أزھارا من الشتاء.…… (جـ) الربِیع
 من المدرسة.……… (و) الجامعة                  البالد ھواء.……… (ھـ) مصر 

 
یأتي  والذي یأتي منھ بواسطة، والذي ال  : حدد مما یأتي الفعل الذي یأتي منھ اسم التفضیل مباشرة،۷س

 بعثَر) –عرف  –ھلك  –حضر  –كان  –ال یعلم  –(َسرع  منھ:
 
 
 
 

 اسم تفضیل من الفعل " قوى". -ھات المطلوب في جملة من عندك: -۱
 أكثر فھماً من الساھي" بین المفضل والمفضل علیھ. تفكر" الم -۲
 أكمل الجملة بمفضل علیھ. –  الواثق بنفسھ أفضل ...... -۳
 لیس )؟ –اسم التفضیل من الفعلین ( فني  لماذا ال یصاغ -٤
 الذھب........من الحدید    ( أكمل باسم تفضیل مناسب). -٥
 أسلوب تفضیل من عندك ھات اسم التفضیل من " ازدحمت " فى -٦
 الخیر..........الشر  (اسم تفضیل مناسب)-۷
 "فضل ":(صغ من ھذا الفعل اسم تفضیل فى جملة مفیدة ). -۸
 ......من الفضة  (اسم تفضیل مناسب )الذھب  -۹

 أكثر زرقة) –البحر.......ماء النھر      (أزرق  ءما -۱۰
 " اسم تفضیل فى جملة تامة.ترّغب    - صغ من الفعل "انتبھ -۱۱
 الصاروخ .........من القذیفة .(ضع اسم تفضیل من الفعل انطلق) -۱۲
 المؤمن ....... صبًرا من غیره ( اسم تفضیل مناسب )  -۱۳
 اجعل الفعل " حمر " اسم تفضیل في جملة من تعبیرك  -۱٤
 من صدیقھ                     (  صوب ما تحتھ خط لیستوفي التفضیل  ) أعور ھو -۱٥
 " ارتكب " صغ من الفعل اسم تفضیل في جملة من تعبیرك  -۱٦
 أھلك إنسان  . في العبارة خطآن نحویان وضحھما مع بیان السببالكسول النایم   -۱۷
 فاضل بین األمل والیأس في جملة من عندك .  -۱۸
 " اجتھد " ھات اسم الفاعل ، اسم التفضیل  من الفعل السابق في جمل من عندك   -۱۹
 لون السماء أزرق من ماء البحر                                ( صوب الخطأ )  -۲۰
 ) المحیط .......... من البحر ( اسم تفضیل لفعل غیر ثالثي -۲۱
 " تتجھ مصر إلى البناء "عبرعن مضمون الجملة السابقة بأسلوب تفضیل وغیر ما یلزم  -۲۲
 )اسم مفعول –اسم تفضیل  –( اسم فاعل  األشد-۲۳
 )اسم مفعول –اسم تفضیل  –( اسم فاعل  علیانلت مكانة  -۲٤

                                                                                                       ))۲۳ (( 



 

 
 

فقد نشأت على على أرضھا ، وأكلت من خیراتھا ولھذا فإتتى حریص على  مصر" أنا محب لوطنى  -۱
 العصور " مرموفورا لكى یتحقق التقدم وتكون ذات مستقبل أفضل على  جھدارفعة شأنھا وأبذل 

 أ)  أعرب ما تحتھ خط . 
 ب) استخرج من الفقرة ما یأتى : 

 عول واذكر فعلھ اسم مف -۲اسم فاعل واذكر فعلھ                        -۱
 اسم زمان واذكر فعلھ . -٤صیغة مبالغة واذكر وزنھا                  -۳

 " قضى " اسم مفعول .  -۱جـ ) ھات من الفعل  
 " حسد " صیغة مبالغة . -۳      " قال " اسم فاعل . -۲                          

 د ) " نشر" صغ من الفعل اسم آلة .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         

الجاریة ، یعلم أن المصرى صبور على الشدائد ، ولكن الصبر قد یتفد فتخرج  األحداث" إن من یتابع  -۲
ى ن، أما آن األوان أن تب الفساد الستعادة الحقوق المسلوبة فیا شباب الغد ، بعد إسقاطغاضبة  الجماھیر 

 األمجاد ؟" . 
 أ ) تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین األقواس فیما یأتى : 

 مضاف إلیھ ).   –مفعول بھ  –كلمة " األحداث " إعرابھا ( خبر إن  -۱
 مجزوم ).   –منصوب  –كلمة " یتفد " فعل مضارع : ( مرفوع  -۲
 حال ) . –نعت  –كلمة " غاضبة " إعرابھا ( تمییز  -۳
 حال ) . –مفعول بھ  –كلمة " الفساد " إعرابھا ( مضاف إلیھ  -٤

 ب) استخرج من العبارة ما یأتى : 
 اسم مفعول وبین فعلھ .  -۲اسم فاعل نت فعل ثالثى واذكر فعلھ   -۱
 مبالغة وبین وزنھا . صیغة   -٤منادى وبین نوعھ                         -۳

 جـ ) ھات من الفعل " اجتمع " اسم مكان فى جملة واسم زمان فى جملة أخرى من إنشائك . 
 د ) أین تبحث فى معجمك عن كلمة " الشدائد " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
للبشریة جمیعاً ومساھمة مصر  خدمتھا, ال یقاس بمدى تسلیحھا, فاألمر موقوف علي األمم ( إن تقدم  -۳

 األحرار ) . مأوىالمؤمنة في استقرار العالم , أمر جدیر باالحترام , فھي 
 أ ) أعرب ما تحتھ خط.  
 ب ) استخرج من العبارة ما یأتي : 

 اسم مفعول ثالثي. -۳صیغة مبالغة.     -۲اسم فاعل واذكر فعلھ . -۱          
 اسم مكان.   -  ٥توكیداً وبین نوعھ.                             - ٤              

 سار ). –ذاع  –ھات اسم اآللة من األفعال اآلتیة: ( طرق   -۱    -ج   
 بة والوئام؟ ( أجب باإلثبات )ألیس السالم رمزاً للمح- ۲          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               
أمام التحدیات منحھا  شامخةموطن الرساالت , وملتقى الحضارات ومفتاح الشرق , تقف  مصر(بلدنا  -٤

في إیقاف رحى الظلم لینعم رغبة لحریة ال الخضوع ,ویضحى بكل غال ونفیس  مخلصاً ینادى با شباباهللا 
الوطن بالسالم والعزة , وفى الوقت نفسھ ینادى باستثمار الطاقات لتوفیر حیاة أرغد ومستقبل مأمول لینال 

 فیھ كل إنسان األمن والرخاء )
 أعرب ما تحتھ خط.

 اسم مفعول وحدد فعلھ .   - ۲وآخر لفعل غیر ثالثي .   اسم فاعل لفعل ثالثي  -۱   استخرج من الفقرة: 
 )) ۲٤((        اسم آلة . -٥   اسم تفضیل وعین فعلھ    -٤          اسم مكان  -۳                          



 

، نتابع األحداث بكل اھتمام، راجین أن یتحقق فیھ كل ما تتمناه البشریة من جدید"مع مولد كل عام  - ٥
واالمان رافعین شعارھم :ال رفعة وال تقدم  باألمنر السالم ،واحترام العدل ،لیعیش الجمیع منعمین انتشا

المدافع بدون سالم ،فھل تدرك الدول العظمى ھذه األمنیات ؟ وھل تشعر بما یشعر بھ اآلخرون من تدمیر 
 "لمنازلھم 

 أ )اضبط ما تحتھ خط ، مع بیان سبب الضبط.
 رة ب ) استخرج من العبا

 اسم مفعول واذكر فعلھ -۲اسم فاعل من الثالثي وبین فعلھ .                -۱
 اسم زمان وزنھ     -٤جامد)      –اسم آلة وزنھ وبین نوعھ (مشتق -۳
 اسم مكان وبین فعلھ -٦اسم تفضیل وبین فعلھ                               -٥
 :أجب بما ھو مطلوب بین القوسین لما یأتى  -ج
 "فضل ":(صغ من ھذا الفعل اسم تفضیل فى جملة مفیدة ). -۱ 
 "استطاع ": (اسم المفعول منھ مستطاع مستطیع ...اختر الصواب). -۲ 
 أعطى (صغ من ھذا الفعل صیغة مبالغة وزنھا ). -۳ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أمام الغزو الخارجى واألطماع االستعماریة ،ولن تقصر فى استعادة الصمود العربیة األمة "من طبیعة  -٦
حاملة المدفع وغصن الزیتون ،ولن تقف مقھورة اإلرادة أمام المعتدىرغم إراقة الدماء   المسلوبةالحقوق 

 ،وعلى المجتمع الدولى أن یكون نصیر الشرفاء" الباطلألن الحق أقوى من 
 أ  ) أعرب ما تحتھ خط  . 

 ب )استخرج من العبارة السابقة ما یلى :
 صیغة مبالغة وزنھا - ۳اسم مفعول واذكر وزنھ         -۲اسم فاعل من فاعل ثالثى واذكر فعلھ   -۱

 اسم تفضیل وبین المفضل علیھ -٥اسم فاعل من فعل غیر ثالثى واذكر فعلھ    -٥اسم آلة وزنھ     -٤    
 ب عما ھو مطلوب :ج ) أج

 الذھب ......من الفضة  (اسم تفضیل مناسب ) -۱
 عرفت الجبان .....(صیغة مبالغة) -۳                  النادى .... المشجعین (اسم مكان ) -۲
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

على الذھاب بانتظام إلى الملعب فى الحریصون لمن یمارسونھا ، أما أولئك  مفیدةالریاضة البدنیة " -۷
لتشجیع الالعبین فقط فإننا نقول لھم : ھذا فعال أمر  المذیاعموعد المباریات أو الجلوس باستمتاع أمام 

 محمود لكن الممارسة أفضل من المشاھدة " 
 أ ) أعرب مما فوق الخط 

 ى : ب ) استخرج من العبارة ما یأت
اسم تفضیل وعین المفضل  –اسم مكان واذكر نوعھ وفعلھ  –اسم فاعل من فعل غیر ثالثى واذكر فعلھ 

 اسم آلة واذكر نوعھ   –علیھ 
 یجب أن یكون الحكم ............ ( صیغة مبالغة على وزن فعل )  -۱جـ ) 

 ل استفاد " الممارسون للریاضة ............. من المشجعین ( اسم تفضیل من الفع -۲
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

فى یوم الخامس والعشرین من ینایر أنھ لن یرضى بالفساد والمفسدین وأصبح  المصرىأعلن الشعب " -۸
مرفوع الرأس  وأنھ سیالحق المجرمین فى كل  یعیشعازما على مواجھة الظالمین بمعول اإلرادة والعزم و

 أصالة وھو جدیر بكل احترام وتقدیر  الشعوبموقع حتى یطھر البالد منھم حقا إن الشعب المصرى أفضل 
 أ ) أعرب ما تحتھ خط فى العبارة 
      مفعول ثالثى واذكر فعلھ  اسم –۲   اسم فاعل ثالثى وآخر غیر ثالثى -۱ ب ) استخرج من العبارة ما یأتى

 صیغة مبالفة واذكر وزنھا  –  ٥               اسم آلة واذكر نوعھ  –٤        اسم مكان واذكر وزنھ  –۳
 )) ۲٥((                                                     اسم تفضیل واذكر المفضل والمفضل علیھ  – ٦



 

 صیغة مبالغة )  –اسم مفعول –فى الشدائد  .............. ( اسم فاعل  صبورجـ ) تخیر: المصرى 
 ) حول اسم الفاعل إلى صیغة مبالغة ( یحب هللا التائبین ) د

 ) فاضل بین سوریا والیابان فى مجال التقدم   ھـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               

الحذر مرآة نرى فیھا صورة الغد بما فیھ من جوانب القوة والضعف ألن منھم قادة  األمة" إن شباب  -۹
على التفكیر  الشبابأن نربى ھؤالء  واجبنا الغد الذین سیصیر إلیھم األمر فى شتى المیادین ، فكان من

 العلمى والعمل المنظم المتمیز " 
 ب ) استخرج من العبارة ما یأتى                   أ ) أعرب ما تحتھ خط 
 صیغة مبالغة ثم اجعلھا اسم فاعل )   -اسم مفعول واذكر فعلھ  –( اسم آلة واذكر فعلھ 

 جـ ) أكمل بما ھو مطلوب أمام كل عبارة :
 الصیف تزداد درجة الحرارة ( اسم زمان )  مع .......... -۱
 .................. صبرا من غیره ( اسم تفضیل ) المؤمن . -۲

 د ) استبدل مكان كل فعل فیما یأتى اسم زمان أو اسم مكان 
 " تعود الطیور إلى أعشاشھا عندما تغرب الشمس " 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 یسعد بھا وثوابا، جزاء هللا عند وأوفرھا قدرا وأجلھا الفضائل أعظم من فضیلة الناس بین التراحم " -۱۰

 عز- هللا صفات من صفة والرحمة والسالم الرخاء ویعمھ واالطمئنان األمن ویسوده اإلنساني المجتمع
 . " شيء كل وسعت ورحمتي": القائل سبحانھ فھو-  وجل

 العبارة من استخرج -ب      خط تحتھ ما أعرب  -أ
 . وزنھ تفضیل اسم-۳ . فعلھ واذكر فاعل اسم -۲ . وزنھ مكان اسم-۱
 : یلي فیما القوسین بین مما الصحیحة اإلجابة تخیر - ج
 مستجاب ) –مستوجب  –( مستجیب   ...............اسم المفعول من الفعل ( یستجیب )   -۱
 . ) مساد  -مُسود - ودـَـمس(  منھ المفعول اسم " یسود - "۲
 آلة) اسم -مكان اسم -مفعول اسم( )  ..………موضع( -۳
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مفتاح الماء نقطة أن وھو معروفا أمرا یدرك األنھار على العظیمة السدود إنشاء لحقیقة المتأمل إن" -۱۱
 " .یرید لما فعال هللا وأن الحیاة

 - : العبارة من استخرج -.     ب خطھ تحت ما أعرب -أ
 .مبالغة صیغة * . آلة اسم* نوعھ وبین فاعل اسم*. فعلھ واذكر مفعول اسم-۱
 . تعبیرك من جمل في مفعول واسم مرة، زمان واسم مرة، مكان اسم الفعل ھذا من اجعل ) صنع(  -ج
 ؟ للحیاة سببا الماء ألیس: التالي السؤال عن باإلثبات أجب– د 

  .الكلمتین في المشتق نوع بین...........   منشارا یستخدم رجل ھذا – للكالم منشار رجل ھذا -ھـ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                
 ھو فیاضا منبعا للسعادة إن ؟ إذن یجدھا فأین سعادتھ لیحقق  غال و مرتخص  كل یبذل اإلنسان إن"-۲۱

 محبا فكن السعادة بتلك إحساسا المحبین من أقل فالمبغضون البغض إال صفاءھا یكدر وما النفس صفاء
 " نفسك بصفاء تحظ ودودا

 : یأتي ما القطعة من استخرج-۲                 . خط تحتھا التي الكلمات أعرب-۱
 المفضل، وبین تفضیل اسم -       وزنھ مكان اسم - .    فعلھ واذكر مفعول اسم -.  وزنھا مبالغة صیغة-
 . "بالشكل مضبوطا" األقواس داخل بالمطلوب یأتي مما كل في غارالف امأل-۳
 "  قال الفعل من فاعل اسم" لنا ...... السكانیة الساعة دقات -
 "  فتح الفعل من آلة اسم" تقدمنا .......... اإلنجاب من الحد إن-
 )) ۲٦(( "             تقدم الفعل من تفضیل اسم" األسرة بتنظیم األمم بین .... ............. سنصبح أننا-



 

بھوائھا الطلق المتجدد ، وأن نسعى  ننعمفیاضة ، علینا أن  واسعةإن القراءة واإلطالع نافذة (  -۳۱
ومن الُمسلم بھ أن الحاجة إلى القراءة  المكتبة، داخل  واالرتقاءلإلفادة مما تتیحھ لنا من سبل التطور 

 .  ) فیھ أبرز خصائصھالعلم والكتابة تتضاعف فى العصر الذى یُعد 
 ب ـ استخرج من العبارة :            أ ـ  أعرب ما تحتھ خـط                             

 ـ اسم مفعول وبین فعلھ .   ۲                  . ثالثيـ اسم  فاعل لفعل غیر  ۱ 
     ــ اسم تفضیل .    ٤                                 ـ  خبر لناسخ .      ۳   

 علھ .ـ اسم مكان وبین ف ٦                               ـ صیغة مبالغة .  ٥      
 ملة جـ " تسعى " صغ من الفعل اسم مكان فى ۲      ـ " تتیح"صغ من الفعل اسم مفعول فى جملة. ۱ج ـ 

 د  ـ  " الحاجة للقراءة تتضاعف "  : استبدل بالفعل اسم فاعل مضبوطا ً .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

یومھ ، وال حریة لمن ال یدفع القوة بالقوة ، ولن یعتدل المیزان حتى  قوتالحریة لمن ال یملك (  -٤۱
رض ، وتوفر الطعام . عند ذلك یكون للشعوب المستضعفة مدفع تقذف بھ الباطل ، وفأس تقلب بھ األ

  )یسمع المغامرین ، وتعلو رایة العدل خفاقة بریاح الحریة والسالم .ارتفاعاً یرتفع صوت الحق 
 أعرب ما تحتھ خــط .                                                                                                          -أ 

 من القطعة ما یأتى : ـ  ب ـ استخرج
 ـ صیغة مبالغة . وحولھا إلى اسم فاعل .  ۲                   ـ اسم مفعول . وزنھ ۱
 وبین نوع كل منھما .  مختلفینـ اسمي آلة   ٤       ـ اسم فاعل . واذكر فعلھ . ۳

 ( اسم فاعل ـ اسم آلة ـ اسم مكان ـ اسم مفعول )   " میزان " : مشتق  ج ـ اختر اإلجابة الصحیحة. 
 ضع اسم فاعل مكان الفعل .                   ـ " المصري ینتمي لوطنھ "  د 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
ً (إن مصر  -٥۱  دورھا فى  ذلك سباقة إلى مؤازرة األشقاء فى أوقات المحن  واألزمات ، وقد تجلى دائما

ت المناسبة وأثبت تالقراراإلى عقد مؤتمر القمة العربیة التخاذ  تمع الشعب اللبناني والفلسطیني ، فدع
العرب ، واألم الكبرى وقت المحن  ملتقىأن الكلمة أحیانا ً تكون أقوى من المدفع وستظل مصر دائما ً 

 والشدائد .
                                                                                         ب ـ استخرج من العبارة :أ ـ أعرب ما تحتھ خــط               

                     ــ اسم آلة وزنھ . ۳       ـ اسم مفعول وبین طریقة صوغھ . ۲   .  ثالثيـ اسم  فاعل لفعل غیر  ۱
                      ـ اسم تفضیل .  ٦                            ـ صیغة مبالغة . ٥                ــ اسم مكان         ٤

 ) الشدائد  –ج ـ فى أى مادة تكشف عن معنى كلمة ( مؤازرة 
 ـ تخیر الصواب مما یأتى  من بین القوسین  د
 )جغرافى  ) :  مشتق نوعھ ( اسم فاعل ــ اسم مكان ــ اسم زمان  موقعھا( مصر  -۱
 ( ُمستطیع ـ استطاعة  ـ ُمستطاع ) .               ـ ( استطاع ) اسم المفعول   ۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           
فى مركز  اإلنسانكلھا تأثیرا ً ظاھرا ً فعاال ً ویضع  اإلنسانالنجاح فى الحیاة یؤثر فى مسیرة  " -۱٦

  " سعید، فیعیش و ھو  فیھ لتفانىال باإلخالص فى العمل واإإلیھ المرء یصل متمیز فى المجتمع المنشود ال
 ستخرج من القطعة ما یاتى : ـ اب ـ    أ  ـ أعرب ما تحتھ خط .                       

                            ـ اسم فاعل من فعل ثالثى   ۲                      ـ صیغة مبالغة ووزنھا  ۱
           ـ اسم مكان  من فعل ثالثى   ٤               ثالثيـ اسم مفعول من فعل ۳  

 ج ـ اختر اإلجابة الصحیة مما بین القوسین لما یأتى : 
 : ( تعاون ـ استعان ـ أعان )       ـ " معوان " :  صیغة مبالغة من الفعل    ۱
 ( اسم آلة ـ صیغة مبالغة ـ اسم فاعل )        ـ السعى مفتاح لألرزاق ( مفتاح ) : ۲

 عد كتابة الجملة صحیحة : أد ـ علل لخطأ ما تحتھ خط فیما یأتى ، و
 )) ۲۷((              ـ سمر أحمر من علیاء۲                     ـ السماء أزرق من ماء البحر  ۱



 

 وتوفیر  ،لضمان حیاتنا ، مستمراالحیاة .یجب أن نحافظ علیھا بقوة لیظل تدفقھا  مصدرالمیاه " -۷۱
 "تظل معطلة ،والوادى یئن من االزدحام. من تعمیر الصحراء فالالمنشود الالزم لنحقق االمل 

 ما تحتھ خط . أعرب -أ
 اسم مفعول من فعل غیر ثالثي   -۲                اسم فاعل وبین فعلھ  -۱   استخرج -ب 
 اسم مكان وبین فعلھ - ٤                         اسم مفعول من فعل ثالثى  - ۳
 ھات ما یأتى فى جمل تامة من عندك : -ج
 اسلوب تفضیل باستخدام الفعل "تحمل " -۲                  اسم مكان من الفعل "استقر" -۱
 اسم مفعول من الفعل" رمى" -٥   اسم فاعل من الفعل "أفل " -٤       صیغة مبالغة من الفعل "فطن" -۳
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

   ةـــــوعــــنــــتـــم   ةـــــلـــــــــئــــأس                                        
 قواس :ا) أجب حسب المطلوب بین األ  

 من صدیقھ                     (  صوب ما تحتھ خط لیستوفي التفضیل  ) أعورھو  -۱    
 یعین )  –معن  –صیغة مبالغة فعلھا : (  عان                   معوانأنت على الخیر  -۲    
 ھباء " صغ من الفعل اسم زمان في جملة ثم اكشف عن الثانیة في معجمك  –" نلتقي  -۳   

 في أي مادة تكشف في معجمك عن : " اإلحساس ، التنمیة ، سمة "  -ب ـ 
 اسم مكان )  –اسم زمان  –ول الحضارة والسماحة :    ( اسم مفع موطنبلدنا  -۱ -ج 
 الفجر : مشتق نوعھ ........... وفعلھ ..............  مطلع -۲    
 " ارتكب " صغ من الفعل اسم تفضیل في جملة من تعبیرك  -۳    
 أكمل حسب ما ھو مطلوب :   -د 

 الصدر ............. األسرار                        ( اسم مكان )  -۱      
 الحیاء ............ كل خیر                         ( اسم آلة )  -۲      

 ............ الطیور إلى أعشائھا قبیل الغروب    ( اسم زمان )  -۳      
 ھذا رأي ........... علیھ                          ( اسم مفعول من فعل غیر ثالثي )  -٤      

 بئس )  –صار  –لتفضیل من األفعال التالیة  : " فني لماذا ال یصاغ اسم ا -ھـ  
 ترّغب  " ھات من األول اسم فاعل ومفعول ومن الثاني اسم تفضیل في جمل  –یحض "  –و   

 الكسول النایم أھلك إنسان  . في العبارة خطآن نحویان وضحھما مع بیان السبب  -ز 
 ن والمفعول في جمل من عندك " اجتمع " صغ من ھذا الفعل اسما للزمان والمكا -ح 
 تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین :  -ط 

 صیغة مبالغة )  –اسم آلة  –( اسم فاعل             " : المذیاع " نسمع األخبار من  -۱       
 اسم مفعول )  –اسم مكان  –العام الھجري :      ( اسم زمان  منتھىشھر ذي الحجة  -۲       

 ك ـ) أجب بالمطلوب : 
 على ما أقول " حول اسم الفاعل إلى صیغة مبالغة شاھد " هللا              
 فاضل بین األمل والیأس في جملة من عندك .             
 " اجتھد " ھات اسم الفاعل ، اسم التفضیل  من الفعل السابق في جمل من عندك               

 ة : ل ) أجب عن األسئلة التالی
 الخامس والعشرون من ینایر ........... الثورة                ( اسم زمان)  -۱       
 ............. على الحق شیطان أخرس                           ( اسم فاعل )  -۲       
 المؤمن .............. في الخیر                                     ( صیغة مبالغة على وزن مفعال )  -۳       
 لون السماء أزرق من ماء البحر                                ( صوب الخطأ )  -٤       

     تھتم )  –في أي مادة تكشف عن :( النابض  -ن 
                                                                                                              ))۲۸ (( 


